Antologia de Escritoras do século XVIII. Biografias. Olympe de Gouges. Luiza Mazzola Salgado. Aída C.
R. de Sousa ISBN: 978-85-61482-68-8

Olympe de Gouges
(1748-1793)

Olympe de Gouges por Alexandre Kucharski
Fonte: http://www.olympedegouges.eu/

Marie Gouze nasceu em sete de maio de 1748, em Montauban, no sul da França,
de um pai açougueiro e de uma mãe serviçal. Humanista e revolucionária, tornou-se
uma das personagens mais importantes da Revolução Francesa. Casou-se cedo, aos 16
anos, com Louis Aubry, com quem teve um único filho, Pierre. Em 1766, seu marido
morreu apenas um ano após o casamento e, em 1770, Marie Gouze mudou-se para Paris
com o filho pequeno para viver junto da irmã mais velha. Ela provia ajuda financeira
para a mãe idosa que ainda vivia em Montauban. Em 1773, quando já vivia em Paris,
Marie Gouze adotou o pseudônimo pelo qual viria a ser conhecida, Olympe de Gouges,
embora alguns de seus primeiros escritos sejam assinados por “Marie-Olympe”.
Olympe de Gouges desconfiava de sua verdadeira paternidade, suspeitava que
Jean-Jacques LeFranc, o Marquês de Pompignan seria seu pai biológico e que ela teria
sido fruto de um relacionamento extraconjugal de sua mãe. O Marquês de Pompignan
havia sido pupilo do avô de Olympe de Gouges, e sua mãe, Anne-Olympe Mouisset, era
afilhada do Marquês. O fato de não ter sido oficialmente reconhecida por ele pode ter
influenciado seus ideais políticos, já que ela lutava também pelos direitos dos filhos
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ilegítimos, de serem reconhecidos e adotados legalmente por seus pais biológicos.
Ainda, seus escritos defendiam o divórcio e as relações sexuais fora do casamento,
contrariando os costumes da época.
Olympe de Gouges nunca mais se casou, mas teve um longo relacionamento
com Jacques Biétrix de Rozières, que lhe proveu meios de subsistir em um cenário no
qual toda mulher sustentada por outro homem que não seu marido adquiria um status de
cortesã. Teve acesso aos grandes salões literários da época, onde conheceu célebres
homens das Letras como Voltaire, Rousseau, Louis Sébastien Mercier, Bernardin de
Saint-Pierre, Marquês de Condorcet e Benjamin Franklin.
Na França setecentista, estava em vigor uma lei que proibia a publicação de
qualquer obra por uma mulher sem consentimento de seu marido. Portanto supõe-se que
este tenha sido o principal motivo pelo qual Olympe de Gouges permaneceu solteira,
para proteger seu direito de publicação e tornar-se uma mulher de Letras. Outro possível
motivo seria sua crença de que o “casamento é o túmulo da confiança e do amor”,
argumento presente em sua mais célebre obra, a Déclaration des droits de la femme et
de la citoyenne.
Por ter vivido em um período dominado pelos costumes patriarcais
conservadores, seus ideais libertários lhe renderam um importante lugar na história da
França e, principalmente, do feminismo. Assim, a autora é mais conhecida e estudada
por seu ativismo político, seus escritos feministas e abolicionistas (tratados literários,
ensaios, manifestos, panfletos políticos) e suas peças de teatro de cunho sócio-político.
A partir de 1788, quando foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais, os
cidadãos da nobreza, do clero e do terceiro estado são convidados a fazerem parte das
reformas governamentais com o objetivo de acalmar as revoltas que ocorriam em todo o
país e estabelecer um governo fixo. Olympe de Gouges contava então 40 anos, e a partir
deste período histórico, passa a dedicar sua vida aos direitos civis e à política. Além da
abolição da escravatura e da emancipação feminina, ela também defendia o amor livre,
a construção de maternidades para mães solteiras e de orfanatos, a criação de um teatro
dedicado à dramaturgia feminina, de oficinas nacionais para os desempregados e de
lares para os sem-teto.
Suas peças abolicionistas não foram bem aceitas pelos comediantes franceses da
época, principalmente pelo fato de dependerem do patrocínio dos fidalgos, que também
eram senhores de escravos, para que pudessem exercer sua arte. Deste modo, muitas de
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suas peças foram lidas na Comédie Française, mas só foram encenadas muito depois de
terem sido escritas. Como o teatro neste período ficava sob o controle do governo,
Olympe de Gouges criou sua própria trupe, da qual participava seu filho Pierre Aubry.
Era uma trupe itinerante que representava suas peças em Paris e regiões adjacentes. Por
conta do teor libertário de suas peças, seu nome figura na Liste des Hommes courageux
qui ont plaidé la cause des malheureux Noirs, do Abade Gregório, de 1808. Após o
início da Revolução Francesa, a Comédie Française adquiriu mais autonomia, e suas
peças foram enfim representadas ao público.
Os laços políticos com o partido dos Girondinos e sua obra Les trois urnes ou le
salut de la patrie causou sua prisão em 1793. Ideologicamente não compartilhava a
ideia de igualdade e liberdade defendida por seus colegas, que apoiavam uma igualdade
literalmente entre os homens, excluindo o sexo feminino, o que para ela não constituía
uma igualdade real. Dedicou-se então a escrever manifestos que favoreciam a inclusão
das mulheres na Revolução e na construção de um novo governo.
A autora atacava também Jean-Paul Marat e Maximilien Robespierre, principais
expoentes do partido Jacobino, que instaurou o Reino do Terror em 1792. Olympe de
Gouges acusava os dois homens de terem sido os principais responsáveis pelos
massacres de setembro de 1793, que somaram aproximadamente 2.000 mortes. Além
disso, acusava os Jacobinos de aspirarem à ditadura em diversos de seus escritos, o que
lhe rendeu uma denúncia ao Clube dos Jacobinos. Estima-se que o Reino do Terror
tenha feito aproximadamente 17.000 vítimas, a maioria delas guilhotinadas, e todas por
razões políticas.
Em março de 1793, entrou em vigor uma lei que permitia a repressão de escritos
que defendessem os princípios republicanos, e era exatamente o que fazia seu manifesto
Le Trois Urnes ou Le Salut de la Patrie, obra de caráter federalista e girondino. No dia
em que este texto foi afixado em público, Olympe de Gouges foi presa pelos
Montagnards e julgada diante de um tribunal. Enquanto estava presa, ela conseguiu
enviar seus últimos dois escritos clandestinamente para fora da prisão, Olympe de
Gouges au Tribunal révolutionnaire e Une patriote persécutée. Nestes dois
documentos, a autora se justificava das acusações que pesavam contra ela.
Em dois de novembro de 1793, seus companheiros girondinos foram executados,
e ela foi interrogada sem a presença de um advogado. Ao ser condenada à pena de
morte, ela declarou que estava grávida, mas um dos acusadores públicos do Tribunal
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revolucionário determinou que ela não estava. Faltando pouco para ser executada,
Olympe de Gouges escreveu uma última carta a seu filho.
Então, no dia 3 de novembro, Olympe de Gouges foi guilhotinada aos 45 anos
de idade. Ela teria dito, antes que a lâmina caísse, “Filhos da Pátria, vocês vingarão
minha morte1”. O acusador público que a enviou definitivamente para o cadafalso,
Antoine Fouquier-Tinville, foi condenado à morte em 1795 por ter enviado mulheres
grávidas à guilhotina, entre outros crimes. O Reino do Terror durou até o ano de 1794,
quando os Jacobinos foram depostos.
No início do ano de 2014, o nome de Olympe de Gouges retornou à cena política
nacional francesa, quando foram escolhidas as próximas personalidades da História
Francesa que entrariam no Panthéon que até então contava com os nomes de apenas
duas mulheres, Sophie Berthelot e Marie Curie. Discutiu-se então o ingresso de mais
quatro nomes na cripta do monumento, dentre os quais dois eram de mulheres,
Germaine Tillion e Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Ambas são conhecidas por seu
combate ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e a inclusão de seus nomes no
Panthéon é incontestável.
O nome de Olympe de Gouges foi citado como uma possível candidata à entrada
no Panthéon, por sua luta pelos direitos dos negros, das mulheres e dos filhos
ilegítimos. No entanto, nesse ano, Olympe de Gouges não fez parte dos reconhecidos
pela Pátria, e atribui-se esta decisão ao momento de instabilidade social que vive a
França, com diversos protestos que pretendem proteger a família tradicional. Especulase que ela tenha sido deixada de fora para não estimular uma reação popular
conservadora, visto que suas obras contrariavam todos os costumes patriarcais de seu
século e, igualmente, os do século XXI. Mesmo com sua inclusão no Panthéon, o
enterro seria meramente cerimonial, já que o paradeiro de seus restos mortais é
desconhecido.
Antes de sua morte, seu filho Pierre Aubry a renegou, para evitar ser também
guilhotinado. Desta forma, o corpo de sua mãe foi provavelmente jogado em uma vala
comum, como era o destino da maior parte das vítimas do Terror.
Olympe de Gouges, uma infeliz vítima do Terror, é vista atualmente como um
símbolo do feminismo e como a encarnação perfeita dos ideais humanistas do Século
das Luzes.
1

« Enfants de la Patrie, vous vengerez ma mort » (Tradução nossa).
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Resumo de alguns títulos
La France Sauvée ou Le Tyran Détroné, 1792 – peça de teatro que retrata a Rainha
MariaAntonieta planejando estratégias para manter a monarquia decadente e sendo
confrontada pelos revolucionários, sendo a própria Olympe de Gouges uma das
personagens. O primeiro ato da peça termina com um diálogo entre a autora e a Rainha,
em que as duas discutem as intenções da Rainha e a melhor maneira de guiar o povo
francês. A peça também retrata o casamento do rei e da rainha da França, mostrando
uma rainha mais dominante, de presença forte, diferente da caricatura conhecida da
época. O rei, por outro lado, aparece como um homem introvertido e quase temeroso da
rainha. Ainda assim, a rainha é apresentada como antirrevolucionária, sagaz e
manipuladora, com um forte instinto de autopreservação, como ilustrado na fala “Os
povos são feitos para as correntes. Os reis para a felicidade do mundo”. Este desdém
pelo destino do povo é o que provoca toda a discussão política presente no primeiro ato.
Os Jacobinos, usando esta peça como prova, acusaram-na de defender a monarquia e de
tentar angariar a simpatia do povo pelo Rei Luís XVI e pela Rainha Maria Antonieta.
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791 – Trata-se de uma espécie
de resposta quase paródica e provocativa à Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão de 1789, que servia de preâmbulo à Constituição promulgada naquele ano.
Olympe de Gouges criou dezessete artigos constitucionais acompanhados de um
prefácio e de um posfácio que reivindicam a participação das mulheres na Revolução
Francesa. O prefácio propõe que esta declaração deve ser decretada nas sessões futuras
da Assembleia Nacional e parece dirigir-se ao público em geral, falando em nome das
mulheres da nação francesa. Já o posfácio dirige-se diretamente a elas, e é aí que
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Olympe de Gouges discorre sobre as desigualdades sociais, políticas e econômicas entre
homens e mulheres na França. Este seria o texto que a projetaria para a
contemporaneidade. Um aspecto importante a ser destacado é que este texto não
defende uma suposta superioridade da mulher e sim uma elevação da mesma à
igualdade entre os sexos, tanto para os benefícios sociais quanto para as punições,
priorizando especialmente a participação nas decisões governamentais.
Contrat social entre l’homme et la femme – Este contrato faz parte do posfácio da
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mas normalmente não
acompanha a Déclaration. Olympe de Gouges elabora um contrato de casamento que
prevê, entre outras coisas, a divisão igualitária dos bens do casal em prol dos filhos,
sendo estes legítimos ou não. O texto também sugere leis para punir os homens que
enganem jovens moças e homens que deixem suas famílias sem nenhum tipo de suporte
financeiro, mas assim como a Déclaration, o Contrat social prevê também punições, em
especial uma punição para a mulher que se aproveitar das leis sugeridas no texto para
agir de má-fé. O título Contrat social seria uma referência a Jean-Jacques Rousseau,
com quem conviveu e de quem era leitora. Neste texto, a escritora também fala sobre os
sofrimentos dos negros nas ilhas colonizadas e, por último, conta uma experiência com
um cocheiro que queria cobrar-lhe duas horas inteiras de serviço quando ela havia
utilizado somente uma hora e meia. O caso é levado ao comissário de polícia, que não a
escuta e a obriga a pagar o preço que o cocheiro pede. A autora utiliza esta anedota para
fazer uma última crítica aos homens em cargos de poder que julgam de maneira parcial
e arbitrária no novo regime.
Les trois urnes ou le salut de la patrie, par un voyager aérien – Texto que levou a
autora à prisão em 1793. O manifesto começa como uma ficção, uma espécie de
narrativa de viagem contada por um personagem chamado Toxicondindron que faz
algumas considerações sobre a Revolução Francesa. A escritora sugere, no texto, que
sejam reunidas as assembleias primárias para que se decida por uma de três possíveis
formas de governos, a monarquia, uma república una e indivisível ou uma república
federativa. Ao longo do texto, o narrador passa a reproduzir a voz de Deus que lhe fala
sobre os rumos do país e, ao final, Olympe de Gouges nomeia a si mesma como a autora
do manifesto dizendo: “Je ne me nomme point encore; mais si je puis sauver ma Patrie
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de l'abîme où je la vois prête à tomber, je me nommerai, en m'y précipitant avec elle.
Olympe de Gouges”.
L’esclavage des noirs, ou l’heureux naufrage – peça de teatro que tinha como cenário o
Antigo Regime e pretendia chamar a atenção da sociedade para o destino dos escravos
das colônias. Apresenta uma perspectiva inovadora, já que retrata a escravidão sob o
ponto de vista do escravo. Esta peça também é conhecida por outro nome, Zamore et
Mirza ou l’esclavage des noirs, nomes dos personagens em torno dos quais gira o
enredo da peça.
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